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PR_COD_Recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийните характеристики на сградите (преработка)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0780),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0413-2008),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 3 Февруари 2009 г. до 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 80а, параграф 
3 от Правилника,

– като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по правни въпроси (A6-0000/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 
на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество,

1. одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

                                               
1 ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат.  Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния си потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните 
системи за доставка на енергия трябва 
да бъде разгледана и проучена , 
независимо от размера на сградата.

(13) Сградният фонд оказва въздействие 
върху потреблението на енергия в 
дългосрочен план, следователно новите 
сгради трябва да отговарят на 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, съобразени с местния 
климат. Тъй като използването на 
алтернативни системи за доставка на 
енергия все още не е разработено до 
пълния си потенциал, техническата, 
екологичната и икономическа 
осъществимост на алтернативните 
системи за доставка на енергия трябва 
да бъде разгледана за новите сгради и 
сградите, подлежащи на основен 
ремонт, както и за модернизирането 
на отоплителните инсталации с цел 
подобряване на енергийната 
ефективност или увеличаване 
използването на възобновяеми 
енергийни източници, независимо от 
размера на сградата.

Or. en

Обосновка

Изпълнимостта на алтернативните системи за доставка на енергия от техническа, 
екологична и икономическа гледна точка следва да бъде разгледана за новите сгради и 
сградите, подлежащи на основен ремонт, както и на модернизиране то 
отоплителните инсталации с цел подобряване на енергийната ефективност или 
използването на възобновяеми енергийни източници.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях. 

(15) Необходими са мерки за 
увеличаване на броя на сградите, които 
не само покриват настоящите 
минимални изисквания за енергийните 
характеристики, но са по-ефективни в 
енергийно отношение. За тази цел 
държавите-членки трябва да изработят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или нулеви, и редовно да 
докладват пред Комисията за тях. 
Комисията следва да излезе със 
законодателни предложения до 30 
юни 2010 г. за създаване на обща 
методика за определяне на сградите, 
при които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потребление на първична енергия са 
ниски или равни на нула, за което 
трябва да се вземат предвид 
регионалните атмосферни условия. 
Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка и държавите-
членки следва да създадат до 30 юни 
2010 г. Фонд за енергийна ефикасност 
и възобновяеми енергийни източници, 
които да подпомага до 2020 г. 
постепенното увеличаване на 
процента нови сгради, които да 
отговарят на този стандарт.

Or. en

Обосновка

Определение за обща методология за определянето на сградите, при които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и потребление на първична енергия са ниски или 
равни на нула. Комисията следва до 30 юни 2010 г. да излезе със законодателни 
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предложения за създаване на обща методика, като се отчетат регионалните 
атмосферни условия е за създаване на Фонд за енергийна ефикасност и възобновяеми 
енергийни източници, които да подпомага постепенното увеличаване на процента 
нови сгради, които да отговарят на този стандарт.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Ако трябва да бъдат ефективни, 
изискванията по отношение на 
минималните енергийни 
характеристики на сградите, при
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потребление на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула, те следва да вървят редом с 
адекватна финансова подкрепа за 
публичните органи, бизнеса и 
собствениците на жилища.
Комисията следва да излезе с 
допълнителни законодателни 
предложения в тази област, по-
специално във връзка с използването 
на Европейския фонд за регионално 
развитие и намаляването на ДДС за 
продукти и услуги, свързани с 
енергийната ефективност. 
Държавите-членки следва да бъдат 
насърчавани да разработват 
национални програми в подкрепа на 
мерките за енергийна ефективност.

Or. en

Обосновка

Необходима е адекватна финансова подкрепа за бизнеса и собствениците на жилища, 
по-специално във връзка с Европейския фонд за регионално развитие и намаляването 
на ДДС за продукти и услуги, свързани с енергийната ефективност. Държавите-
членки следва да бъдат насърчавани да разработват национални програми в подкрепа 
на мерките за енергийна ефективност.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва 
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 
емисиите на въглероден двуокис.

(17) Чрез сертификата за енергийните 
характеристики на бъдещите купувачи и 
наематели на дадена сграда или части от 
нея трябва да се предоставя правилна 
информация относно енергийните 
характеристики на сградата и 
практически съвети за тяхното 
подобряване. Сертификатът следва 
също да предоставя информация за 
действителното въздействие на 
отоплението и охлаждането върху 
енергийните нужди на сградата, за 
потреблението на първична енергия и за 
емисиите на въглероден двуокис.
Собствениците на сгради следва да 
имат възможността да поискат 
сертифициране или издаването на 
актуализиран сертификат по всяко 
време, не само по времето, когато 
сградите се отдават под наем, 
продават или ремонтират основно.

Or. en

Обосновка

Сертификатът за енергийните характеристики би могъл да бъде получаван не само 
не само когато сграда или част от нея е отдадена под наем, е обновена или продавана, 
но също така при поискване.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Публичните органи следва да 
дадат пример и да изпълняват 
препоръките, включени в 
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сертификата за енергийните 
характеристики в рамките на срока 
на валидност. Държавите-членки 
следва да включат, в рамките на 
своите национални планове, мерки за 
подпомагане на публичните органи да 
приемат отрано подобренията на 
енергийната ефективност и 
изпълняването на препоръките, 
включени в сертификата за 
енергийните характеристики в 
рамките на срока на валидност. При 
съставянето на националните 
планове, държавите-членки следва да 
се консултират с представители на 
местните и националните органи.

Or. en

Обосновка

Публичните органи следва да дадат пример и да изпълняват препоръките, включени в 
сертификата за енергийните характеристики. Държавите-членки следва да включат, 
в рамките на своите национални планове, мерки за подпомагане на публичните органи 
да сторят това и да приемат отрано подобренията на енергийната ефективност.  
При съставянето на своите национални планове, държавите-членки следва да се 
консултират с представители на местните и националните органи.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат 
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 

(18) Сгради, в които се помещават 
публични власти, и сгради, често 
посещавани от обществеността, могат 
да служат за  пример , като чрез тях се 
показва, че съображенията  за 
енергийните характеристики и 
опазването на околната среда се вземат 
предвид, и следователно тези сгради
трябва да подлежат на редовно 
сертифициране на енергийните 
характеристики. Разпространението на 
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информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. 

информация за енергийни 
характеристики сред обществеността 
следва да се оптимизира чрез поставяне 
на енергийните сертификати на видно 
място. Комисията следва да създаде 
единна европейска табела за "най-
енергийно ефективна сграда", която 
да  бъде окачвана на сградите, които 
отговарят на минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и за които са 
спазени препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики.

Or. en

Обосновка

С цел насърчаване на минималните изисквания за енергийните характеристики, 
Комисията следва да създаде единна европейска табела за "най-енергийно ефективна 
сграда", която да бъде окачвана на сградите, които отговарят на минималните 
изисквания за енергийните характеристики и за които са спазени препоръките, 
включени в сертификата за енергийните характеристики.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Гарантирането на взаимното 
признаване на сертификатите за 
енергийните характеристики, 
издадени от други държави-членки 
изглежда важно за развитието на 
трансграничния пазар за финансови и 
други услуги в подкрепа на 
енергийната ефективност. За 
улесняване на това Комисията следва 
да установи минимални стандарти за 
съдържанието и представянето на 
сертификатите, както и за 
акредитацията на експертите. Всеки 
един сертификат за енергийните 
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характеристики следва да бъде 
наличен както на езика на 
собственика, така и на езика на 
наемателя, за да може препоръките 
да бъдат лесни за разбиране.

Or. en

Обосновка

Необходимо е взаимно признаване на сертификатите за енергийните 
характеристики. Съдържанието на сертификата следва да бъде четливо и 
разбираемо както от наемателя, така и от собственика, за да могат да предприемат 
действия по препоръките, които се съдържат в него.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Редовното инспектиране  на 
отоплителните  и климатични 
инсталации от квалифициран персонал 
спомага за поддържане на правилната 
им настройка в съответствие с 
техническата им спецификация и по 
този начин обезпечава оптималната им 
ефективност от гледна точка на 
опазване на околната среда, сигурността 
и потреблението на енергия. Независима 
оценка на цялостната  отоплителна и 
климатична  инсталация трябва да се 
извършва на редовни интервали от 
време през жизнения цикъл на 
инсталацията, особено преди нейната 
подмяна или модернизация.  .

(20) Редовното инспектиране  на 
отоплителните  и климатични 
инсталации от квалифициран персонал 
спомага за поддържане на правилната 
им настройка в съответствие с 
техническата им спецификация и по 
този начин обезпечава оптималната им 
ефективност от гледна точка на 
опазване на околната среда, сигурността 
и потреблението на енергия. Независима 
оценка на цялостната  отоплителна и 
климатична  инсталация трябва да се 
извършва на редовни интервали от 
време през жизнения цикъл на 
инсталацията, особено преди нейната 
подмяна или модернизация. С цел 
свеждане до минимум на 
административните тежести за 
собствениците и наемателите, 
държавите-членки следва да 
гарантират, че всяко едно 
сертифициране на енергийните 
характеристики включва инспекция 
на отоплителните и охладителните 
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инсталации; и че в рамките на 
възможното се провеждат инспекции 
на отоплителните и охладителните 
инсталации едновременно с това.

Or. en

Обосновка

Важно е да се сведе до минимум бюрократичната тежест за собствениците и 
наемателите.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Местните и регионалните 
органи са от съществено значение за 
успешното прилагане на настоящата 
директива. Трябва да се провеждат 
консултации с техните 
представители за всеки един аспект 
на нейното прилагане на национално 
или регионално равнище.  Местните 
инспектори по планиране и 
строителство следва да получат 
адекватни инструкции и средства за 
изпълнението на необходимите 
задачи.

Or. en

Обосновка

Местните и регионалните органи са от съществено значение за успешното прилагане 
на настоящата директива. Трябва да се провеждат консултации с техните 
представители за всеки един аспект на нейното прилагане на национално или 
регионално равнище.  Местните инспектори по планиране и строителство следва да 
получат адекватни инструкции и средства за изпълнението на необходимите задачи.
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
принципи за определяне на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни 
на нула. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(23) Комисията следва да бъде 
оправомощена по-специално да приведе 
в съответствие с техническия прогрес 
някои части от общата рамка, изложена 
в приложение І, да изготви методики за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и да приеме общи 
минимални стандарти за определяне 
на сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия 
са ниски или равни на нула, като се 
вземат предвид нормалните за 
региона атмосферни условия и 
прогнозираните промени в тях във 
времето. Тъй като тези мерки са от общ 
характер и са предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива, те следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да изготви методики за изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики и общи 
минимални стандарти за определяне на сгради, в които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на първична енергия са ниски или равни на нула, като 
се вземат предвид нормалните за региона атмосферни условия и прогнозираните 
промени в тях във времето.
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Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) "нова сграда" означава сграда, за 
която е получено съответното 
разрешително за извършване на 
строителна дейност след влизането в 
сила на настоящата директива; 

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение за понятието "нова сграда" поради това, че строежът на 
нова сграда отнема месеци/години. Важно е да се въведат нови изисквания а тези 
сгради, за които съответното разрешително за извършване на строителна дейност е 
получено след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“ означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, стени, 
основи, носеща плоча, таван, покрив и 
изолация;

(5) „външни ограждащи елементи на 
сградата“ означава елементите на 
дадена сграда, които отделят 
вътрешната от външната среда на 
сградата, включително прозорци, 
засенчване, стени, основи, носеща 
плоча, таван, покрив и изолация;

Or. en

Обосновка

Засенчващите елементи са много важни за енергийната ефективност и 
намаляването на потреблението на първична енергия.
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – точка 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата;

б) ремонтът обхваща над 25 % от 
площта на външните ограждащи 
елементи на сградата, с изключение на 
дейностите, свързани с обичайната 
поддръжка като почистването и 
боядисването;

Or. en

Обосновка

Важно е да се изключват дейности, свързани с обичайната поддръжка като 
почистването и боядисването. Тези дейности биха могли да обхванат голяма площ от 
ограждащите елементи на сградата, но не биха могли да внесат подобрение от 
гладна точка на енергийната ефективност.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) "енергийна бедност" означава 
състоянието, при което дадено 
домакинство не може да си позволи 
сметките за отопление на своя дом 
до приемлив стандарт, въз основа на 
равнищата, препоръчани от 
Световната здравна организация или 
харчи повече от 10% от своите 
доходи за покриването на такива 
сметки.

Or. en

Обосновка

Това изменение е технически необходимо за определяне на "енергийната бедност", 
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термин, който е свързан с изменение 31. "Енергийна бедност" означава състоянието, 
при което дадено домакинство не може да си позволи сметките за отопление на своя 
дом до приемлив стандарт, въз основа на равнищата, препоръчани от Световната 
здравна организация или харчи повече от 10% от своите доходи за покриването на 
такива сметки.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, с оглед на постигане на 
установените от тях равнища на 
оптимални разходи   и за изчисляването 
на тези характеристики в съответствие 
с  методиката, посочена в член 3.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
задаване  на минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите, за постигане на установените 
от тях равнища на оптимални 
разходи   и за изчисляването на тези 
характеристики в съответствие с
методиката, посочена в член 3.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота. Една от целите на директивата е да постигнат набелязаните 
равнища на оптимални разходи, изчислени в съответствие с методиката, посочена в 
член 3.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията следва да вземат предвид 
общите параметри на вътрешния въздух, 
с цел избягване на евентуални 
отрицателни влияния, като 
недостатъчна вентилация, както и 
местните условия, проектното 
предназначение на сградата и нейната 

Изискванията следва да вземат предвид 
общите параметри на вътрешния въздух, 
с цел избягване на евентуални 
отрицателни влияния, като 
недостатъчно количество 
естествена светлина, недостатъчна 
вентилация, както и местните условия, 
проектното предназначение на сградата 
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възраст. и нейната възраст.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че Комисията предлага обща методика на ЕС за изчисляване на 
минималните стандарти, е важно тя да отчете целия набор от фактори, свързани с 
вътрешните климатични условия, които ще определят колко сградата ще бъде 
приятна за живеене и за работа.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) временни постройки с планиран 
период на използване от две или по-
малко години, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната ефективност;

в) временни постройки,които се 
използват за период не по-голям от 
три години, промишлени обекти, 
цехове и нежилищни селскостопански 
сгради с ниско енергийно потребление, 
нежилищни селскостопански сгради, 
използвани в сектор, който е част от 
национално секторно споразумение по 
отношение на енергийната ефективност;

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че Комисията предлага обща методика на ЕС за изчисляване на 
минималните стандарти, което може да доведе до по-строги стандарти в редица 
държави, трябва да бъде преразгледан и подложен на преоценка въпросът за 
освобождаване тези стандарти. Докладчикът счита в тази връзка, че две години е 
твърде кратък период в случай на временни постройки, които се използват 
единствено по време на ремонта на съществуваща (голяма) сграда. 
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) жилищни сгради, които се 
използват по-малко от четири месеца 
в годината;

заличава се

Or. en

Обосновка

Второто жилище не следва да бъде освободено, но следва да може да се ползва от 
същите условия и стимули като основното жилище.  За сградите, които не се 
използват редовно може да има огромни загуби на енергия дори ако не е обитавано 
през годината, и е трудно да се предвиди преди самото построяване на самата сграда 
колко месеца ще се използва ефективно.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. От 30 юни 2014 г. държавите-членки 
не могат повече да предоставят стимули 
за строеж или ремонт на сгради или 
части от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

3. За всички сгради, за които 
разрешителното е получено след 30 
юни 2012 г. държавите-членки не могат 
повече да предоставят стимули за 
строеж или ремонт на сгради или части 
от тях, които не отговарят на 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики, съобразени с 
резултатите, описани в член 5, параграф 
2.

Or. en

Обосновка

Като се вземат предвид разходите за подобряване на енергийната ефективност на 
сградите е важно да се подкрепят и да се създадат стимули за отговаряне на 
минималните изисквания за енергийните характеристики, за постигане на 
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резултатите от изчислението, посочени в член 5, параграф 2.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От 30 юни 2017 г. държавите-членки 
при извършване на преглед на своите 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член, 
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от посоченото 
в член 5, параграф 2 изчисление.

4. От 30 юни 2015 г.. държавите-членки 
правят преглед на своите минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно 
параграф 1 от настоящия член, 
гарантират, че тези изисквания са 
съобразени с резултатите от посоченото 
в член 5, параграф 2 изчисление.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки правят преглед на своите минимални изисквания за енергийни 
характеристики, определени съгласно параграф 1 от настоящия член, гарантират, че 
тези изисквания са съобразени с резултатите от посоченото в член 5, параграф 2 
изчисление, в срок от пет години след датата на влизане в сила.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията установява до 31 декември
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на оптимални 
разходи във връзка с минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика прави 
разграничение между нови и 
съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради.

1. Комисията установява до 30 юни
2010 г. сравнителна методика за 
изчисляване на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики на сгради или части от 
тях. Сравнителната методика:

- прави разграничение между нови и 
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съществуващи сгради, както и между 
различните категории сгради и 
- отразява различните атмосферни 
условия в различните държави-членки и 
вероятната промяна на тези условия за 
продължителността на живот на 
съответната сграда и 
- определя и обосновава 
предвиждания за цени на енергията. 

При разработването на тази 
методика Комисията се допитва до 
представителите на местните, 
регионални и национални органи.

Or. en

Обосновка

Сравнителната методика прави разграничение между нови и съществуващи сгради, за 
да отрази различните атмосферни условия в различните държави-членки и 
вероятната промяна на тези условия за продължителността на живот на 
съответната сграда и да определи и обоснове своите предвиждания за цени на 
енергията. При разработването на тази методика Комисията се допитва до 
представителите на местните, регионални и национални органи.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията прави преглед и актуализира 
сравнителните методики на всеки пет 
години както е необходимо.

Or. en

Обосновка

Прегледът е необходим, за да може да се отчете техническия напредък.
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на следните
алтернативни системи е разгледана и 
взета под внимание преди започване на 
строежа:

При нови сгради държавите-членки 
гарантират, че техническата, 
екологичната  и икономическа 
приложимост на алтернативните
системи е разгледана и взета под 
внимание преди започване на строежа, 
включващи, но не се свеждащи до:

Or. en

Обосновка

Важно е да се даде на държавите-членки възможност да разработят свои собствени 
изчерпателни методици като отчетат техническата, екологичната и 
икономическата изпълнимост на алтернативните системи.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
съставяне на насоки за определянето 
на термина "техническа, екологична 
и икономическа изпълнимост", 
посочен във втората алинея. 

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита ,че е логично принципът да се разшири, така че да обхване 
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определението на това, което е "изпълнимо", като се има предвид, че вървим в посока 
на изработване на по-стандартизирана методика.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 7
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че когато сгради подлежат на основен 
ремонт или инсталации на сгради или 
части от тях са модернизирани или 
подменени, техните енергийни 
характеристики ще бъдат подобрени, за 
да отговарят на минималните 
изисквания за енергийни 
характеристики , доколкото това е 
технически, функционално и 
икономически приложимо. Държавите-
членки определят  тези минимални 
изисквания за енергийни 
характеристики в съответствие с член 4. 
Изискванията могат да бъдат 
определени както за ремонтираните 
сгради като цяло, така и за 
ремонтираните инсталации или 
елементи, когато те са част от ремонта, 
който предстои да бъде направен в 
рамките на определен период от време, 
с цел подобряване на цялостните 
енергийни характеристики на сградата 
или на части от нея  .

Or. en

Обосновка

Важно е да може да се направи оценка на енергийните характеристики на сградите, 
когато има промяна или модернизация на части от техническата сградна система.
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
съставяне на насоки за определянето 
на термина "техническа, 
функционална и икономическа 
изпълнимост", посочен в първата 
алинея. 

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита ,че е логично принципът да се разшири, така че да обхване 
определението на това, което е "изпълнимо", като се има предвид, че вървим в посока 
на изработване на по-стандартизирана методика.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 67 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
от 1 януари 2015 г. при планирането 
на основни ремонти се отчита и 
взема предвид техническата, 
екологичната и икономическата 
изпълнимост на следните 
алтернативни системи:
а) децентрализирани системи за 
доставка на енергия от възобновяеми 
източници, в това число топлинни 
помпи;
б) инсталации за отопление или 
охлаждане, които функционират 
само за ограничен район или блок, ако 
има такива, в това число тези които 
изцяло или частично използват 
възобновяеми енергийни източници;
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в) комбинирано производство.

Or. en

Обосновка

Тъй като Комисията предлага обхватът на член 6 да се разпростре и да обхване 
всички нови сгради и че изискването да се прилагат минималните стандарти ще се 
отнася за всички основни ремонти, е логично това изискване да се отнася за 
основните ремонти и за новите сгради. Това отразява също така изискванията, 
установени в директивата относно възобновяемите енергийни източници.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите. 
Определят се изисквания за нови 
технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива или 
на части от тях.

1. Държавите-членки определят 
минимални изисквания за енергийни 
характеристики по отношение на 
техническите сградни инсталации, 
които са монтирани в сградите или са 
свързани с тях или са предназначени 
са общо ползване от определен брой 
сгради. Определят се изисквания за 
нови технически сградни инсталации, за 
подмяна и модернизация на такива или 
на части от тях.

Изискваният по-специално обхващат 
следните елементи:

Изискваният по-специално обхващат 
следните елементи:

а) котли или други топлогенератори на 
отоплителни инсталации;

а) котли или други топлогенератори на 
отоплителни инсталации, в това число 
отоплителни и охладителни 
инсталации, функциониращи в 
ограничен район или един блок ;

б) водни нагреватели в инсталации за 
топла вода;

б) водни нагреватели в инсталации за 
топла вода;

в) централни климатични апарати или 
генератори на студ в климатични 
инсталации.

в) централни климатични апарати или 
генератори на студ в климатични 
инсталации;
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вa) осветление.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки определят минимални изисквания за енергийни характеристики по 
отношение на техническите сградни инсталации, които са монтирани в сградите или 
са свързани с тях или са предназначени са общо ползване от определен брой сгради.
Определят се изисквания за нови технически сградни инсталации, за подмяна и 
модернизация на такива или на части от тях и се включват отоплителни и 
охладителни инсталации, функциониращи в ограничен район или един блок. 

Изменение 29

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки следва да 
насърчават инсталирането на 
системи за активен контрол като 
автоматизирани системи за контрол 
и наблюдение, където това е 
необходимо, за да позволят на 
потребителите да получават 
адекватна информация за 
потребяваната от тях енергия; да 
позволят високоефективен контрол 
на консумираната мощност за 
единица време ръчно или чрез 
автоматизирани системи; и да 
служат за доставчик на данни за 
прилагането на членове 3, 4, 5 и 10 и 
приложение І.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да доведе до по-високи енергийни характеристики на сградите и 
намаляване потреблението на енергия. Инсталирането на системи за активен 
контрол като автоматизираните системи за контрол и наблюдение позволява на 
потребителите да получат адекватна информация за потребяваната от тях енергия 
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с оглед подобряване на тяхното потребителско поведение.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 Член 9

Сгради, с емисии на въглероден двуокис 
и потребление на първична енергия 

ниски или равни на нула

Сгради, с емисии на въглероден двуокис 
и потребление на първична енергия 

ниски или нулеви
1. До 2020 г. Европейският съюз 
ограничава потреблението на първична 
енергия с 20% и увеличава енергийната 
ефективност на сградите с поне 20%.
До 2020 г. държавите-членки 
гарантират, че всички нови сгради, 
получаващи разрешително за 
извършване на строителни дейности,  
ниски или нулеви емисии както на 
потребление на първична енергия, така 
и на въглероден двуокис.
В случая на нови сгради, при които 
обща полезна площ от 250 m2 е заемана 
от публични органи, държавите-членки 
гарантират, че до 2015 г. както емисиите 
на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия  ще 
са ниски или равни на нула.

1. Държавите-членки изготвят 
национални планове за увеличаване на 
броя на сградите, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Те 
набелязват цели за минималния 
процент, изразен като дял от общия 
сграден фонд и от общата полезна 
площ, който тези сгради трябва да 
представляват през 2020 г.

Държавите-членки изготвят национални 
планове за изпълнението на 
изискванията, установени в първите 
три алинеи и, където разходите са 
оптимални, за увеличаване на броя на 
съществуващите сгради, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или нулеви. Тези национални 
планове са придружени от 
национални, регионални или местни 
програми за подпомагане на мерките 
за енергийните характеристики, 
като данъчни стимули, финансови 
инструменти или намаляване на ДДС. 
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Определят се отделни цели за: В рамките на националните планове се 
определят отделни цели и стратегии за:

а) нови и основно ремонтирани 
жилищни сгради;

а) нови сгради, за всяка една от 
категориите, изброени в приложение 1, 
параграф 5;

б) нови и основно ремонтирани 
нежилищни сгради;

б) съществуващи сгради, за всяка една 
от категориите, изброени в 
приложение 1, параграф 5;

в) сгради, в които се помещават 
обществени органи.

в) сгради, в които се помещават 
публични органи, като се посочва как те 
са тези, които трябва да дадат пример 
като отрано приемат подобренията.

Държавите-членки набелязват 
целите, посочени в точка в), като 
отчитат водещата роля, която 
публичните власти следва да играят в 
областта на енергийните 
характеристики на сградите.
2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

2. Посоченият в параграф 1 национален 
план съдържа inter alia следните 
елементи:

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула;

а) определението на държавите-членки 
за сгради, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или нулеви;

б) средносрочни цели, изразени като 
процент, който тези сгради трябва да 
представляват през 2015 г. като дял от 
общия сграден фонд и от общата 
полезна площ;

б) средносрочни задължителни цели за 
новите сгради, изразени като процент, 
който тези сгради трябва да 
представляват през 2015 г. като дял от 
общия сграден фонд от нови сгради и 
от общата полезна площ;
бa) подробности за изискванията, които 
държавите-членки трябва да установят 
за минималните равнища на енергия от 
възобновяеми източници в новите 
сгради и съществуващите сгради, 
подлежащи на основен ремонт, според 
изискванията на Директива 20085/хх/ЕО 
относно насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и 
членове 6 и 7 от настоящата директива;

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради.

в) информация относно мерките, 
предприети за насърчаване на такива 
сгради;
вa) национални, регионални или 
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местни програми за подпомагане на 
мерките за енергийните 
характеристики, като данъчни 
стимули, финансови инструменти 
или намаляване на ДДС.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.

3. Държавите-членки съобщават 
посочения в параграф 1 национален 
план на Комисията най-късно до 30 юни 
2011 г. и на всеки три години докладват 
пред Комисията относно напредъка при 
прилагане на своите национални 
планове. Националните планове и 
докладите за напредъка могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната ефективност, 
посочени в член 14, параграф 2 от 
Директива 2006/32/ЕО.
3а. В рамките на два месеца след 
нотифицирането за национален план от 
страна на държава-членка по параграф 
3, Комисията, при пълно отчитане на 
принципа на субсидиарност, може да 
отхвърли този план или част от него, въз 
основа на това, че той не отговаря на 
всички изисквания на настоящия член. 
В този случай държавата-членка 
предлага изменения. В рамките на един 
месец след получаването на тези 
предложения Комисията уведомява дали 
ги  или желае допълнителни конкретни 
изменения. Комисията и засегнатите 
държави-членки предприемат разумни 
мерки за да приемат националния план в 
рамките на пет месеца след датата на 
първоначалното нотифициране.  Всяко 
закъснение в приемането на 
националния план вследствие на този 
процес не се отразява върху 
финансирането от страна на Общността 
на какъвто и да е проект, включен в 
плановете, в това число отпускането на 
структурни фондове.

4. Комисията установява общи 
принципи за определянето на сгради, в 
които както емисиите на въглероден 
двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на 

4. 
До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
законодателни предложения за 
установяването на минимални 
стандарти, които държавите-членки 
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нула. да използват за даване на своето 
определение на сгради, в които както 
емисиите на въглероден двуокис, така 
и потреблението на първична енергия 
са ниски или нулеви, като взема 
предвид нормалните за региона 
атмосферни условия и 
прогнозираните промени в тях във 
времето

Тези мерки, целящи изменение на 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез нейното 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 2.
5. Комисията публикува доклад за 
постигнатия от държавите-членки 
напредък в увеличаване на броя на 
сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или равни на нула. Въз основа на 
този доклад Комисията разработва 
стратегия и, ако е необходимо, предлага 
мерки за увеличаване на броя на тези 
сгради.

5. До 2015 г. Комисията публикува 
доклад за постигнатия от държавите-
членки напредък в увеличаване на броя 
на сградите, в които както емисиите на 
въглероден двуокис, така и 
потреблението на първична енергия са 
ниски или нулеви. Въз основа на този 
доклад Комисията разработва стратегия 
и, ако е необходимо, предлага 
допълнителни мерки за увеличаване на 
броя на тези сгради.

Or. en

Обосновка

До 30 юни 2010 г. Комисията установява минималните изисквания за определяне на 
сгради, в които както емисиите на въглероден двуокис, така и потреблението на 
първична енергия са ниски или равни на нула, като се вземат предвид нормалните за 
региона атмосферни условия.  До 2020 г. държавите-членки гарантират, че всички 
нови сгради са с ниски или нулеви емисии както на потребление на първична енергия, 
така и на въглероден двуокис. Държавите-членки изготвят национални планове за 
увеличаване броя на подобни сгради. До 2015 г. Комисията следва да публикува доклад 
относно напредъка на държавите-членки.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a
Финансова подкрепа

1. До 30 юни 2010 г. Комисията внася 
съответните предложения за 
създаването на финансови механизми 
в подкрепа на изпълнение на 
изискванията, установени в членове 5 
до 9. тези предложения включват:
а) увеличаване на максималната сума, 
отпускана от ЕФРР, която може да 
се използва за подпомагане на
енергийната ефективност и за 
инвестиции във възобновяема енергия 
по член 7 от Регламент (ЕО) 
№1080/2006. Тази максимална сума се 
увеличава до поне 15% т общите 
отпуснати средства;
б) разширяване на допустимостта на 
проектите за енергийна ефективност 
и възобновяеми енергийни източници 
от ЕФРР поне до степен, че 
подобренията в енергийната 
ефективност и възобновяемата 
енергия за домакински нужди да 
станат допустими за всички 
държави-членки;
в) използване на други финансови 
средства на Общността за 
подпомагане изследователската и 
развойната дейност, 
информационните кампании и 
обученията, свързани с енергийната 
ефективност;
г) създаване на Европейски фонд за 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници до 
2020 г. от Европейската комисия, 
Европейската инвестиционна банка и 
държавите-членки, с цел 
мобилизиране на публични средства и 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 32/54 PR\763315BG.doc

BG

частни инвестиции за проекти, 
свързани с енергийната ефективност 
и възобновяемата енергия, 
изпълнявани в рамките на 
държавите-членки за целите на 
прилагането на настоящата 
директива;
д) намаляване на ДДС за услуги и 
продукти, свързани с повишаването 
на енергийната ефективност на 
сградите.
2.  Държавите-членки прилагат един 
или повече от механизмите за 
финансова подкрепа, изброени в 
приложение V. Сертификатите за 
енергийните характеристики, 
посочени в член 10 указват кои 
механизми са на разположение за 
финансиране изпълнението на 
препоръките за икономически 
ефективно подобрение на 
енергийните характеристики на 
съответните сгради. 
3. Финансовите или данъчни стимули 
подкрепят изпълнението на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.
4. При изпълняване изискванията по 
параграфи 1 и 2, Комисията и 
държавите-членки прилагат по-
специално мерки, целящи 
подпомагането на инвестициите за 
подобрения в енергийната 
ефективност за тези, които са 
застрашени от енергийна бедност, 
включително договори за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Тъй като Комисията предлага подход, който потенциално ще доведе до по-стриктни 
и по-широко прилагани минимални стандарти, както и до нови цели за сгради с ниски и 
нулеви въглеродни емисии/енергийно потребление, е необходимо да се определи откъде 
ще дойде финансирането за тези нови стандарти/цели.
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Изменение 32

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите.  
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата и 
референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност.

1. Държавите-членки определят 
необходимите мерки, с цел 
изграждането на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите. 
Сертификатът за енергийни 
характеристики включва енергийните 
характеристики на сградата, актуална 
информация за енергийното 
потребление на сградата (както е 
посочено в приложение І) и 
референтни стойности като 
минималните изисквания за енергийни 
характеристики,  , за да позволят на 
собствениците или наемателите на 
сградата или на части от нея  да сравнят 
и преценят нейната  енергийната 
ефективност. Държавите-членки 
гарантират, че установените мерки 
позволяват лесно сравнение между 
енергийните характеристики 
съответно на различни жилищни и 
нежилищни сгради. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се позволи лесното сравнение между енергийните характеристики 
съответно на жилищни и нежилищни сгради.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Публичните органи служат за 
пример и изпълняват препоръките, 
включени в сертификата за 
енергийните характеристики в 
рамките на срока на валидност. 
Държавите-членки включат, в 
рамките на своите национални 
планове, мерки за подпомагане на 
публичните органи да приемат 
отрано подобренията на енергийната 
ефективност и изпълняването на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики в рамките на срока 
на валидност. При съставянето на 
националните планове, държавите-
членки се консултират с 
представители на местните и 
националните органи.

Or. en

Обосновка

Публичните органи следва да дадат пример и да изпълняват препоръките, включени в 
сертификата за енергийните характеристики. Държавите-членки следва да включат 
в рамките на своите национални планове мерки за подпомагане на държавните органи 
да сторят това след провеждане на консултации с представители на местните 
общности.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сертифицирането на апартаменти или 
помещения, предназначени за отделно 

5. Сертифицирането на апартаменти или 
помещения, предназначени за отделно 
използване в сградите  може да се 
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използване в сградите  може да се 
основава на:

основава на:

а) общ сертификат за цялата сграда при
блокове с обща отоплителна 
инсталация, или

а) общ сертификат за цялата сграда при 
блокове с обща отоплителна 
инсталация, или

б) оценка на друг идентичен 
апартамент в същия блок.

б) оценка на енергийните 
характеристики на този апартамент 
или помещения.
Сертификатът на сградата, 
основаващ се на оценката на 
енергийните характеристики на 
сградата, се поставя на явно място, 
така че да може ясно да се види от 
заинтересованите лица.

Or. en

Обосновка

Сертифицирането следва да се основава на оценката на енергийните характеристики 
на съответния апартамент или на цялата сграда. Сертификатът на сградата следва 
да се постави на явно място, където да бъде ясно видим за заинтересованите лица.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията създава единна 
европейска табела, озаглавена "най-
енергийно ефективна сграда", която 
да  бъде окачвана в сградите, които 
отговарят на минималните 
изисквания за енергийните 
характеристики и за които са 
спазени препоръките, включени в 
сертификата за енергийните 
характеристики.

Or. en
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Обосновка

Табелката е стимул местните, регионални и национални органи да изпълняван 
препоръките, включени в сертификата за енергийните характеристики.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. До 30 юни 2010 г. Комисията 
приема насоки, определящи 
минималните стандарти за 
съдържание и представяне на 
сертификатите за енергийни 
характеристики. Съдържанието на 
сертификата е на езиците на 
собственика и на наемателя. Тази 
мярка, предназначена да изменя 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 21, параграф 2.
Всяка държава-членка признава 
сертификатите, издадени от други 
държави-членки в съответствие с 
тези насоки, и не ограничава 
свободата на предоставяне на 
финансови услуги по причини, 
свързани със сертификат, издаден в 
друга държава-членка.

Or. en

Обосновка

Важно е да са налице общи европейски насоки, определящи минималните стандарти 
за съдържание и представяне на сертификата за енергийни характеристики. Общите 
стандарти ще подобрят достъпната за обществеността информация относно 
енергийните характеристики на сградите. 
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Изменение 37

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
сертификатът за енергийни 
характеристики е издаден за сгради или 
части от тях, който са построени, 
продадени или отдадени под наем, и за 
сгради, в които обща полезна площ над 
250 m2 е заета от обществен орган.

1. Държавите-членки гарантират, че до 
30 юни 2012 г. сертификатът за 
енергийни характеристики е издаден за 
сгради или части от тях, който са 
построени, продадени или отдадени под 
наем, за сгради, в които обща полезна 
площ над 250 m2 е заета от обществен 
орган, и за сгради, често посещавани 
от обществеността, с обща полезна 
площ над 250 m2.

Or. en

Обосновка

За да се подобрят енергийните характеристики на сгради, в които обща полезна площ 
над 250 m2 е заета от обществен орган, и за сгради, често посещавани от 
обществеността, с обща полезна площ над 250 m2, сертификатът за енергийни 
характеристики се получава до 30 юни 2012 г.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Собственик на сграда може по 
всяко време да поиска от акредитиран 
експерт да предостави, преизчисли и 
актуализира сертификат за 
енергийни характеристики, 
независимо дали сградата се строи, 
ремонтира основно, отдава под наем 
или продава.

Or. en
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Обосновка

За да се подобрят енергийните характеристики на сграда, заинтересованото лице 
следва да има възможност да поиска такъв сертификат, независимо дали сградата се 
строи, ремонтира основно, отдава под наем или продава.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предприемат 
мерки за гарантиране, че когато обща 
полезна етажна площ над 250 m2 от 
дадена сграда, за която е издаден 
сертификат за енергийни 
характеристики в съответствие с 
член 11, параграф 1, е посещавана често 
от обществеността, сертификатът за 
енергийни характеристики е изложен на 
видно място, ясно забележимо за 
обществеността. 

2. Държавите-членки предприемат 
мерки за гарантиране, че когато сграда 
има обща полезна етажна площ над 250 
m2 и е посещавана често от 
обществеността, сертификатът за 
енергийни характеристики е изложен на 
видно място, ясно забележимо за 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Както в случая на публичните органи, в случая на сгради с обща полезна етажна площ 
над 250m2, посещавани често от обществеността, сертификатът за енергийни 
характеристики следва да е изложен на видно място, ясно забележимо за 
обществеността. 

Изменение 40

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията счита, че 
докладът на държава-членка, посочен 
в алинея втора, не показва 
съизмеримост на мярка, посочена в 
алинея първа, тя може в шестмесечен 
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срок от получаването на доклада да 
поиска от държавата-членка да 
представи допълнителни 
доказателства или да приложи 
конкретни допълнителни мерки. Ако 
в едногодишен срок от отправяне на 
това искане Комисията не е 
удовлетворена от представените 
доказателства или приложените 
допълнителни мерки, тя може да 
оттегли дерогацията от параграфи 1, 
2 и 3.

Or. en

Обосновка

Важно е да се определи ясна процедура за одобрение в случай на възползване от 
дерогацията от параграфи 1, 2 и 3.  Държавите-членки имат нужда от сигурност 
при прилагането на тези дерогации.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При определяне на мерките, 
посочени в параграфи 1 и 2, 
държавите-членки гарантират, 
доколкото е възможно от 
икономическа и техническа гледна 
точка, че инспекциите се провеждат 
едновременно с инспекциите на 
отоплителни инсталации, посочени в 
член 13, за да се намалят разходите за 
собствениците и наемателите на 
сгради.

Or. en
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 
държавите-членки могат да решат 
да  предприемат мерки, за да 
гарантират предоставяне на 
консултации на потребителите по 
отношение на подмяна на 
климатични инсталации, други 
промени в климатичните 
инсталации, които могат да 
включват инспекции за оценка на 
коефициента на полезно действие  и 
на подходящото оразмеряване  на 
климатичната инсталация. 
Цялостният ефект от този подход е 
в общи линии съотносим с ефекта, 
произтичащ от разпоредбите на 
параграфи 1 и 2.
Когато държавите-членки прилагат 
мерките, посочени в алинея първа, те 
представят на Комисията не по-
късно от 30 юни 2011 г. доклад за 
съизмеримостта на тези мерки с 
посочените в параграфи 1 и 2. 
Държавите-членки представят тези 
доклади на Комисията на всеки три 
години. Докладите могат да бъдат 
включени в плановете за действие в 
областта на енергийната 
ефективност, посочени в член 14, 
параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО.
Когато Комисията счита, че 
докладът на държава-членка, посочен 
в алинея втора, не показва 
съизмеримост на мярка, посочена в 
алинея първа, тя може в шестмесечен 
срок от получаването на доклада да 
поиска от държавата-членка да 
представи допълнителни 
доказателства или да приложи 
конкретни допълнителни мерки. Ако 
в едногодишен срок от отправяне на 
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това искане Комисията не е 
удовлетворена от представените 
доказателства или приложените 
допълнителни мерки, тя може да 
оттегли дерогацията от параграфи 1, 
2 и 3.

Or. en

Обосновка

Важно е процедурата за дерогациите да е същата като за отоплителните 
инсталации.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При акредитирането на експертите се 
отчитат тяхната компетентност и 
независимост. 

При акредитирането на експертите се 
отчитат тяхната компетентност и 
независимост. Държавите-членки 
предоставят на обществеността 
информация относно схемите за 
обучение и акредитация, посочени в 
параграф 1. Държавите-членки 
предоставят също списък на 
акредитираните експерти.
До 2011 г. Комисията определя 
насоки, включващи минимални 
стандарти за редовно обучение и 
акредитиране на експерти. Тези 
мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 21, параграф 2.

Всяка държава-членка признава 
акредитацията, дадена от други 
държави-членки в съответствие с 
тези насоки, и не ограничава 
свободата на предоставяне на услуги, 
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нито свободата на установяване, по 
причини, свързани с акредитация, 
издадена в друга държава-членка.
Държавите-членки не поставят 
неразумни пречки пред 
акредитирането на лица, отговарящи 
на минималните стандарти според 
насоките на Комисията.

Or. en

Обосновка

За прилагането на настоящата директива е важно да се осигури достъпът до 
информация, свързана с акредитираните експерти. Взаимното признаване на 
акредитацията, дадена от друга държава-членка, ще ускори прилагането на 
директивата. Взаимното признаване следва да се основава на насоките, определени 
от Комисията преди 1 януари 2011 г.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, подпомагана от Комитета, 
създаден с член 20, оценява настоящата 
директива в светлината на опита, 
придобит при нейното прилагане и, ако 
е необходимо, дава предложения, наред 
с другото, за:

Комисията, подпомагана от Комитета, 
създаден с член 20, оценява настоящата 
директива в светлината на опита, 
придобит при нейното прилагане и, ако 
е необходимо, дава предложения, наред 
с другото, за:

а) методики за оценяване на
енергийните характеристики на 
сградите въз основа на използването на 
първична енергия и емисиите на 
въглероден двуокис;

а) методики за оценяване на 
енергийните характеристики на 
сградите въз основа на използването на 
първична енергия и емисиите на 
въглероден двуокис;

б) общи стимули за допълнителни 
мерки за енергийната ефективност на 
сградите.

б) общи стимули за допълнителни 
мерки за енергийната ефективност на 
сградите.

бa) установяване на единно изискване 
на Общността съществуващите 
сгради да имат както потребление на 
първична енергия, така и емисии на 
въглероден диоксид, които са ниски 
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или нулеви.

Or. en

Обосновка

Представеният от Комисията доклад за напредъка следва да анализира текущото 
положение на прилагането на директивата и да предлага мерки за увеличаване на 
процента съществуващи сгради, които имат ниски или нулеви потребление на 
първична енергия и емисии на въглероден диоксид.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата. 

По-специално държавите-членки 
предоставят информация на 
собствениците или наемателите на 
сгради относно сертификатите за 
енергийни характеристики и докладите 
за инспекциите, тяхната цел, начини за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградата при 
минимални разходи, както и за 
средносрочните и дългосрочни 
финансови последствия, ако не бъдат 
предприети действия за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградата. Информационните 
кампании са насочени към 
насърчаване на собствениците или 
наемателите да изпълняват или да 
надхвърлят минималните 
стандарти.

Or. en

Обосновка

Информационните кампании следва да представят стратегическите цели на 
Европейския съюз във връзка с подобряването на енергийната ефективност и 
мерките, предназначени за подкрепа на публичните органи, предприятията и 
домакинствата за подобряване на енергийната ефективност на сградите.
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Изменение 46

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва също да 
гарантират, с участието на местни 
и регионални органи, че се предоставя 
подходящо ориентиране и обучение на 
отговорните за прилагането на 
настоящата директива лица чрез 
планиране и прилагане на 
стандартите за сградите. Подобно 
ориентиране и обучение повишава по-
конкретно значението на 
подобряването на енергийните 
характеристики и позволява 
обмисляне на най-доброто съчетание 
на подобрения в енергийната 
ефективност, използване на 
възобновяеми енергийни източници и 
използване на районни топлофикация 
и охладителна инсталация при 
планирането, проектирането, 
построяването и обновяването на 
промишлени или жилищни райони.

Or. en

Обосновка

Важно е да се предоставя подходящо ориентиране и обучение чрез планиране и 
прилагане на стандартите за сградите. Подобно ориентиране и обучение следва да 
повишава по-конкретно значението на подобряването на енергийните 
характеристики и да позволява обмисляне на най-доброто съчетание на подобрения в 
енергийната ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и 
използване на районни топлофикация и охладителна инсталация при планирането, 
проектирането, построяването и обновяването на промишлени или жилищни райони.
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за обучаването 
на повече монтажници и за 
гарантиране на обучение на по-високо 
равнище на компетентност за 
монтаж и инсталиране на 
необходимите енергийно ефективни и 
възобновяеми технологии, за да им се 
даде възможност да играят 
ключовата роля, която им е 
възложена за подкрепа на 
подобряването на енергийната 
ефективност на сградите. 

Or. en

Обосновка

Важно е монтажниците да имат достъп до подходящо обучение. Подобно обучение 
следва да повишава значението на подобряването на енергийните характеристики.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2010 г. Комисията създава уебсайт, 
който съдържа следната 
информация:
а) последната версия на всеки план за 
действие в областта на енергийната 
ефективност, посочен в член 14, 
параграф 2 от Директива 2006/32/ЕО;
б) подробни данни за европейските 
мерки, прилагани към момента на 
равнище Общност за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградите, включително всички 
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приложими финансови/данъчни 
инструменти, подходящи начини за 
прилагане или данни за връзка;
в) подробни данни за национални 
планове за действия или национални, 
регионални и местни мерки, 
прилагани към момента във всяка 
държава-членка за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградите, включително всички 
приложими финансови/данъчни 
инструменти, подходящи начини за 
прилагане или данни за връзка;
г) примери за най-добра практика на 
национално, регионално и местно 
равнище за подобряване на 
енергийните характеристики на 
сградите.
Информацията, посочена в алинея 
първа, е във форма, лесно достъпна и 
разбираема от редовия наемател, 
собственик или предприятие от 
всички държави-членки, както и от 
всички местни, регионални или 
национални органи.  Тя е във форма, 
която помага на тези лица и 
организации да оценяват по лесен 
начин необходимата им подкрепа за 
подобряване на енергийните 
характеристики на сградите и да 
сравняват мерките за подкрепа на 
отделните държави-членки.

Or. en

Обосновка

Прилагането на директивата се ускорява със създаването на уебсайт, изработен и 
актуализиран от Комисията съвместно с държавите-членки и целящ да подпомогне 
държавите-членки и други заинтересовани страни да получават и обменят 
информация за най-добрите практики и за националните програми, както и за 
наличните финансови/данъчни инструменти.
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правила за 
санкциите, които се прилагат при 
нарушения на приетите съгласно 
настоящата директива национални 
разпоредби и предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки следва да уведомят Комисията за 
тези разпоредби най-късно до 31 
декември 2010 г., както и за всяко 
последващо изменение, свързано с тях, 
във възможно най-кратък срок.

Държавите-членки определят правила за 
санкциите, които се прилагат при 
нарушения на приетите съгласно 
настоящата директива национални 
разпоредби и предприемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите-
членки следва да уведомят Комисията за 
тези разпоредби най-късно до 31 
декември 2010 г., както и за всяко 
последващо изменение, свързано с тях, 
във възможно най-кратък срок. 
Държавите-членки представят 
доказателства за ефективността на 
правилата относно санкциите, 
предвидени в плановете за действие в 
областта на енергийната 
ефективност по член 14, параграф 2 
от Директива 2006/32/EО.

Or. en

Обосновка

Важно е да се извърши анализ на ефективността на санкциите, прилагани от 
държавите-членки.

Изменение 50

Предложение за директива
Приложение IV a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение V
Финансови инструменти за 
подобряване на енергийните 
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характеристики на сградите
Държавите-членки прилагат един 
или повече от следните елементи:
a) намаления на ДДС за стоки и 
услуги, свързани със спестяване на 
енергия, високи енергийни 
характеристики и възобновяеми 
енергийни източници;
б) други данъчни намаления за 
енергоспестяващи стоки и услуги или 
енергийно ефективни сгради, 
включително отстъпки при 
подоходно облагане или данъци върху 
имуществото;
в) преки субсидии;
г) субсидирани схеми за отпускане на 
заеми или нисколихвени заеми;
д) схеми за предоставяне на 
безвъзмездни средства;
е) схеми за гарантиране на заеми;
ж) изисквания за или споразумения с 
доставчиците на енергия да 
предлагат финансова подкрепа на 
всички категории потребители, 
включително договори за енергийни 
характеристики.
Финансовите или данъчни стимули 
следва да подкрепят изпълнението на 
препоръките, включени в 
сертификата за енергийни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Технически свързано с изменение 31. Тъй като Комисията предлага подход, който 
потенциално ще доведе до по-стриктни и по-широко прилагани минимални стандарти, 
както и до нови цели за сгради с ниски и нулеви въглеродни емисии/енергийно 
потребление, е необходимо да се определи откъде ще дойде финансирането за тези 
нови стандарти/цели.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Значението на енергийната ефективност

Европа е изправена пред редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 
предизвикателства, свързани с енергийните доставки и търсенето.

Европа се нуждае от устойчиво, нисковъглеродно бъдеще. ЕС си е поставил много 
амбициозни цели за 2020 г.: намаляване на парниковите газове с 20% (30% при 
постигане на международно споразумение), спестяване на 20% от енергийното 
потребление чрез повишена енергийна ефективност и удовлетворяване на 20% от 
нашите енергийни потребности от възобновяеми източници. 

ЕС също е изправен пред значителен икономически спад. През третото тримесечие 
на 2008 г. БВП спадна с 0.2% в ЕС27, в сравнение с предходното тримесечие. В 
Еврозоната (ЕЗ15) сезонно коригираният процент на безработицата стигна 7.8% през 
ноември 2008 г. 

Цената и надеждността на доставките ще бъдат решаващ фактор както за 
конкурентоспособността на ЕС, така и за благоденствието на неговите 
граждани. На равнище ЕС през последните две години цените на енергията за 
домакински нужди се покачиха значително: с 15% за електричеството, 21% за бензина 
и 28% за природния газ. Това ще има значително отражение върху най-уязвимите 
членове на обществото.

Насърчаването на екологосъобразната заетост може да се превърне в решаваща 
част от плана на ЕС за възстановяване. Инвестициите в енергийна ефективност, 
които често са трудоемки, имат особено важна роля в създаването на работни места. 
Изследване, възложено от Комисията, сочи, че инвестициите в енергийна ефективност 
създават поне толкова заетост, колкото инвестиции в традиционна инфраструктура 
(пътища, мостове, пренос на енергия).

Газовата криза в края на 2008 г.-началото на 2009 г. изтъкна 
предизвикателствата пред сигурността на доставките за ЕС и неговата 
зависимост от външни доставки на газ. ЕС-27 зависи от внос за удовлетворяване на 
51% от своите енергийни потребности.

Повишаването на енергийната ефективност е най-разходно ефективният начин за ЕС за 
постигане на целите за емисиите на СО2, създаване на работни места, намаляване на 
разходите за бизнеса, справяне със социалните последици от покачването на цените на 
енергията и намаляване на нарастващата зависимост на ЕС от външни енергийни 
доставчици.

Подобряването на енергийните характеристики на сградите, което съответства на около 
40% от енергийното потребление, е особено решаваща стъпка. Като се има предвид 
описаният по-горе контекст, сега е подходящият момент ЕС да преразгледа и подобри 
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Директивата за енергийната ефективност на сградите.

Пречки за напредъка

Декларираното от Комисията намерение в предложението за тази преработка има две 
насоки:
 Да се приложи опитът, натрупан от влизането в сила на първоначалната директива 

през 2002 г.;
  Да се гарантира по-еднообразно и строго прилагане на разпоредбите на този 

законодателен акт.

Принципът на преработката е широко подкрепян в строителния и енергийния сектор. 
Това обаче не означава, че не се нуждае от изследване отблизо и от изменения.

Преработката е изправена по-конкретно пред предизвикателството на 
обезсърчителното равнище на изпълнение на действащата директива. 22 държави-
членки твърдят, че са я транспонирали изцяло, но Комисията изразява разочарование от 
равнището на прилагане на мерките за енергийна ефективност в много държави-
членки; и (въпреки че няма конкретни данни) става ясно, че е нисък броят на новите 
сгради и ремонтите, включващи значителни подобрения за енергийна ефективност, в 
много държави-членки.

Някои от пречките за напредъка са:

1. Липса на осведоменост за възможните финансови икономии. Тази пречка трябва 
да се отстрани с помощта на информационни кампании.

2. Несигурност и недоверие в обема на реализираните икономии. Сертифицирането 
и управлението на качеството могат да спомогнат за повишаване на доверието в 
резултатите от мерките за спестяване на енергия. 

3. Липса на достъп до финансиране за крупни инвестиции в мерки за спестяване на 
енергия. Правителствата следва да създадат програми за финансово подпомагане и да 
допринесат за гарантиране, че банките могат да предоставят финансиране.

4. Свързаното с това усилие - особено за основен и текущ ремонт.
Информационните кампании и програмите за подпомагане следва да се съсредоточават 
върху естествените възможности за инвестиране, например когато се сменят 
обитателите, както и върху възможността на програмите за модернизиране на
териториалните райони.

Необходимите подобрения на директивата

Финансиране:

Директивата следва да отрази необходимостта от съответстващо финансиране, което да 
придружава определяните минимални стандарти и изисквания. Целта на директивата 
ще се постигне, само ако се предостави сбор от финансови инструменти, по 
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възможност насочени към най-уязвимите домакинства. 

Има много потенциални инструменти, които държавите-членки и/или Комисията могат 
и трябва да разгърнат:
 Преки проекти за обществено финансиране.
 Гарантиране на заеми и субсидии (полезно, когато е трудно да се получи кредит).
 Социални безвъзмездно отпускани средства.
 Намаления на ДДС за услуги и продукти, свързани с повишаването на енергийната 

ефективност на сградите.
 Отстъпки от данъци върху имуществото.
 Новаторски модели за финансиране - например чрез изплащане, основаващо се на 

икономиите в сметките за енергия.
 Създаването на Европейски фонд за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници за подпомагане на изпълнението на настоящата директива. 
Досега ограниченото използване на структурните фондове за енергийна ефективност на 
сградите се позволяваше само за държавите-членки, присъединили се към Европейския 
съюз на 1 май 2004 г. или по-късно. Комисията предложи да разшири тази възможност,
така че да обхваща всички държави-членки.  Докладчикът предлага увеличение на 
максималния дял на финансирането от ЕФРР, което може да се отпуска на подобни 
проекти, от 3% на 15%. 

Информиране и осведоменост

От основно значение е всички съответни заинтересовани страни да са осведомени за 
ползите от повишаването на енергийната ефективност и да имат достъп до относима 
информация как да го направят. Държавите-членки следва да могат да обменят 
информация, свързана с най-добрите практики.

Общ европейски ресурс - уебсайт и база данни - следва да се разработи, като се 
включат всички приложими законодателни актове, всички обществени програми за 
насърчаване на ниски емисии на СО2 и енергийна ефективност на сградите, и 
приложимите финансови и данъчни инструменти. 

Информационните кампании и кампаниите за повишаване на осведомеността следва да 
се съсредоточават върху аспекти, които не са включени в минималните стандарти.

Местни и регионални органи

Държавите-членки имат важна роля за прилагането на подобрения в енергийните 
характеристики на сградите. 

Местните и регионални органи следва да бъдат консултирани при разработването на 
стандартизирана методология за изчисляване на минималните стандарти. 

Освен това държавите-членки трябва да гарантират, че на проектантите и строителните 
инспектори се предоставя ориентиране и обучение, което да им дава възможност 
правилно да обмислят най-доброто съчетание на възобновяеми енергийни източници, 
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високоефективни технологии и районни топлофикация и охладителна инсталация при 
планирането, проектирането, построяването и ремонта на промишлени и жилищни 
райони.

Сертификати за енергийни характеристики

"Енергийните характеристики", както са определени в директивата, могат да не 
отразяват действителното потребление на енергия. За сгради, в които обща полезна 
площ над 250 m2 е заета от обществен орган, и за сгради, често посещавани от 
обществеността, с обща полезна площ над 250 m2 е целесъобразно 
в сертификата за енергийни характеристики да се предоставя и да се излага 
информация за действителното енергийно потребление. 

Информацията, съдържаща се в изложените сертификати за енергийни характеристики 
в сгради, в които се помещават обществени органи, и в други сгради, често посещавани 
от обществеността, трябва да бъде достъпна и лесно сравнима. Комисията следва да 
разработи общи стандарти за излагане, включително единна енергийна маркировка за 
такива сгради. 

Тъй като сградите, в които се помещават обществени органи, трябва да играят ролята 
на пример за демонстриране и насърчаване на енергийната ефективност, е уместно да 
се изисква от тях да приложат препоръките, съдържащи се в сертификата за енергийни 
характеристики, в разумен срок. Всички собственици на сгради, обаче, следва да имат 
правото да инициират или да преразглеждат сертификат за енергийни характеристики 
по всяко време, прибягвайки до услугите на различни експерти, ако не са съгласни с 
предоставените препоръки.

Най-накрая е от решаващо значение между държавите-членки да има по-голяма степен 
на стандартизация и взаимно признаване на сертификатите за енергийни 
характеристики и на обучението и акредитацията на експертите, които ги издават. 
Комисията следва да разработи общи насоки, които да дават възможност за подобно 
взаимно признаване.

Минимални стандарти

Докладчикът подкрепя подхода на Комисията за гарантиране на сближаване между 
държавите-членки въз основа на техните минимални стандарти и на предлагания общ 
график. Подходът ще позволи гъвкавост, отразяваща географските и климатични 
разлики, като същевременно гарантира стриктността и обосноваността на стандартите. 
При все това са необходими някои малки подобрения.

Като се има предвид непрестанният напредък в технологичните и строителни познания, 
и с оглед на опита на държавите-членки в прилагането, е логично Комисията да 
преразглежда редовно и да актуализира стандартизираната методология за изчисляване 
на оптималната по отношение на разходите енергийна ефективност.
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Държавите-членки не трябва да стимулират нови сгради, които не отговарят на 
оптималните по отношение на разходите равнища на енергийни характеристики, 
заложени в стандартизираната методология след 2014 г. Въпреки това докладчикът 
изразява загриженост, че прилагането на този график към основните ремонти е 
проблематично - планирането и изпълнението на широкомащабни проекти за основен 
ремонт е продължително, затова дата през 2014 г. може да означава, че важни мащабни 
проекти в много страни ще се забавят или прекъснат.

По въпроса за освобождаването докладчикът не вижда причина вторите жилища да 
бъдат освободени от минималните стандарти. Въпреки това докладчикът счита, че две 
години е твърде кратък срок за определяне на сграда като временно използвана -
големи компании, например, ще трябва временно да използват сгради за по-дълъг 
период, докато централите им се ремонтират.

Докладчикът изразява съгласие с предложението на Комисията за разширяване на 
обхвата на минималните стандарти, така че да обхванат всички мащабни основни 
ремонти. Приложимо е обаче освобождаване въз основа на техническата и 
икономическа осъществимост. Вероятно е различни държави-членки и дори различни 
местни правоприлагащи органи да определят осъществимостта по различни начини, 
така че в тази област са необходими ясни насоки.

Сгради с ниски и нулеви въглеродни емисии

Предложението на Комисията може да бъде подобрено в тази област. Няма причина 
всички нови сгради да не отговарят на този стандарт до 2020 г. А обществените сгради 
трябва да отговарят на този стандарт по-рано.

Комисията следва до 2013 г. да направи предложение за общо определение на сградите 
с ниски или нулеви въглеродни емисии и за сравнителна методология, която да 
използват държавите-членки при доуточняването на националните си планове и 
определения. За да се гарантира строгостта, ефективността и правилното им 
разглеждане, те трябва да са предмет на съвместно вземане на решение, а не на 
комитология.

Проверки на отоплителни и климатични инсталации

Тъй като проверките на отоплителни и климатични инсталации могат да бъдат 
значително бюрократично бреме за собствениците на сгради, е от голямо значение тези 
два вида проверки да са съгласувани и, по възможност, да се провеждат едновременно.

Комисията предвижда дерогация от редовните проверки на отоплителните инсталации, 
ако държавите-членки вземат други "съизмерими" мерки. Същото правило следва да се 
прилага и за климатичните инсталации. Комисията обаче изглежда, че няма средства да 
блокира дерогацията, ако според нея мерките в действителност не са съизмерими. Това 
трябва да се поправи.
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